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              61/71/61 

 משולחנו של היו"ר..

 
"השרב הגדול" של יולי אוגוסט רק החל ואני כבר מייחל לסיומו, תוך שאני שב ונזכר 

שגרמה לי להתאהב". בו היא "כוס הקפה  -של פרופ' תלמה ליבל  בספרה הפופולרי

השפעה שיש לסביבתנו החיצונית על מתארת ומסכמת ממצאי מחקרים, באשר ל

מחשבותינו, רגשותינו והחלטותינו. אומרים שמודעות וחופשות יכולים לעזור, אז 

הבה נעשה זאת כולנו, במידת האפשר, הגם שלנושאים שעל הפרק יש לרוב 

  ם משלהם.מומנטום ודינמיקה התחליים ומתמשכי

 

ברוח ההמלצה ליותר חופשה, אקצר ואסתפק בציון כותרתי של חלק מהנושאים 

 שעל שולחני/נו : החדשים,

 
ראשון לנושאים שהעסיק אותנו רבות בתקופה האחרונה היה התפטרותה המצערת 

ועדת האתיקה של  -, מראשות הועדה המאד חשובה ומוערכת חנה בן ציוןשל 

כיו"ר החדשה של הועדה. שלמי תודה והערכה  בורנשטיןיונת הפ"י ובחירתה של 

 רבה ביותר ליוצאת, ברכות ואיחולי הצלחה לנכנסת.

 
להבדיל, נושא אחר בעל חשיבות מתמשכת, אשר למרבה הצער והמציאות נעשה 

יותר ויותר רלוונטי ואף קריטי, הוא מעורבותה וטיפולה של הפ"י בנושא של "פגיעות 

חברת הועד המרכזי, השכילה ליזום ולארגן יום עיון - פרץ-ןרותי ברנשטימיניות". 

". החזרה לחיים, אחרי פגיעה מיניתמוצלח ורב משתתפים, תחת הכותרת "

בדברי הפתיחה שלי בכנס, ציינתי ההבדל המשמעותי הקיים בין תקיפות מיניות 

לטראומות אחרות ושבצד הניסיון לחזות את עתיד הפסיכולוגיה )"הפסיכולוגיה 

ומיוחדות, בסיוע  רבות להקדיש ולהקצות תשומות על הפ"י, -שומה עלינו  אן"(,ל

 לקורבנות אלו.

 

 
 
 
 
 
 
 
  הפ"י : שב ראשיו
 

 ד"ר מאיר נעמן
 

 
 :חברי הוועד המרכזי

 

 גב' אלסי מאמו
 מר אשרף עכאוי 

 ד"ר דליה אלוני
 גב' דנה רביי 

 מר יובל בלינקי
 מר יותם בן שץ

 מר עמוס ספיבק
 גב' פאולה סדובסקי

 מידד כהןמר 
 פרץ-גב' רותי ברנשטיין

 גב' אורית בן שאול 
 

 
 :החטיבותראש  שבייו

 

 אר'-תע'-חב' -מיכאלה שניירגב' 
 'שק -ד"ר עומר פורת

 'קל -מר עמוס ספיבק
 'רפ -רותי יבורגב' 
 'נח -תמר גרינוולדגב' 

 מת' -פרץ-גב' רותי ברנשטיין
 'הת –גב' תמר מאיר

 

 

 וועדות :ה שבי ראשיו
  

 תביקור -כהן-רענןפנה דגב' 
 האתיק –ציון-בןנה חגב' 

 

 
 : בעלי תפקידים

 

 מנכ"ל-מר דני כפרי
 יועמ"ש-עו"ד ברוך אברהמי

 ו"חר – דןמר אריק 
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מכרז שפורסם  -להבדיל עוד יותר, נושא אחר "תלוי ועומד", הממתין לתגובות והתפתחויות הוא 

, הנוגע לבדיקה פסיכולוגית של המועמדים בדיקת מועמדים לתרומת איברים מן החי"לגבי "

אברים להשתלות. הגוף שהוציא את המכרז התנה בתנאי הסף, שזה מיועד לפסיכולוגים לתרומת 

קליניים, בלבד. בעקבות פנייתם של פסיכולוגים שיקומיים ורפואיים, המעוניינים גם הם להשתתף 

ובשל החשיבות העקרונית של הנושא וקיומם של מכרזים נוספים של משרד הבריאות  במכרז

חטיבתי, במקביל לפנייה לגורמים -ט על המשך בדיקה ותיאום ביןוגורמים אחרים, הוחל

  המתאימים לקבלת הסברים, ככל שהם קיימים.

 בברכת קייץ קל, נסבל ואף מהנה

 שלכם, מאיר

 


